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Doel van de nieuwsbrief 
  
Deze nieuwsbrief dient ter informatie voor gemeenten en 

berichtgevers bij het interpreteren en tijdig invullen van 

gegevens voor de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek 

(BDFS). 

Mocht u over de inhoud van deze nieuwsbrief of in het 

kader van de levering van bestanden vragen hebben of 

tegen problemen aanlopen dan verzoekt het CBS u 

dringend om contact op te nemen. Wij kunnen dan een en 

ander toelichten of gezamenlijk naar een werkbare 

oplossing zoeken. 

 

Informatie 

Nadere informatie over de bijstandsstatistieken vindt u op 

de vernieuwde website van Sociale Zekerheid, onder 

www.cbs.nl/sz. 

 

 

Behalve informatie per statistiek, waaronder richtlijnen en 

nieuwsbrieven, heeft u hier ook de mogelijkheid de rubriek 

‘Veelgestelde vragen’ te raadplegen. Mocht u de gewenste 

informatie hier niet aantreffen dan kunt u gebruik maken 

van het ‘Contactformulier SZ’. 

 

Statline CBS 

Er zijn op dit moment cijfers gepubliceerd over de eerste 3 

maanden van 2018. U vindt de gegevens over 

bijstandsvorderingen op CBS Statline. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Algemeen 

In verband met het ontbreken van een bepaalde waarde in 

het kenmerk ‘Reden correctie op schuldbedrag’ is de 

uitvraag voor de BDFS aangepast. De datum van 

inwerkingtreding is 1 januari 2019. In deze nieuwsbrief 

treft u informatie over de aanpassing in de uitvraag voor de 

BDFS. Uw softwareleverancier en de Sociale 

Verzekeringsbank zijn hiervan op de hoogte gesteld.  

 

Nieuwe waarde Reden correctie op schuldbedrag  

Het bestaande waardenbereik van het kenmerk ‘reden 

correctie op schuldbedrag’ wordt uitgebreid met een 

nieuwe waarde 11 ‘afboeken oninbaar bedrag’.  

Uitbreiding met de extra waarde is het resultaat van 

overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en 

Werkgelegenheid en het CBS. 

 

De hoogte van de (oorspronkelijke) beginschuld maakt deel 

uit van de uitvraag voor de BDFS. Er kunnen 

omstandigheden optreden waardoor de hoogte van de 

(oorspronkelijke) beginschuld wijzigt. Doordat de 

beginschuld niet aangepast mag worden, is een verlaging 

of een verhoging van de (oorspronkelijke) beginschuld 

zichtbaar in de saldoschuld. 

 

De omstandigheid die de wijziging veroorzaakt, alsmede de 

hoogte van de aanpassing, wordt in de kenmerken ‘Reden 

correctie op schuldbedrag’ en ‘Hoogte van het 

correctiebedrag’ opgegeven. 

 

Een belangrijke specifieke reden die leidt tot aanpassing 

van de saldoschuld betreft het afboeken van een oninbaar 

bedrag als een vordering buiten invordering wordt gesteld. 

Dit kan nu niet expliciet als reden voor de correctie worden 

vermeld. Deze ongewenste situatie wordt met het 

toevoegen van de nieuwe waarde 11 ‘afboeken oninbaar 

bedrag’ aangepast. 

Colofon 
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Met het toevoegen van de nieuwe waarde wordt een 

zuiverder beeld verkregen van de redenen die leiden tot 

aanpassing van de saldoschuld. De waarde 09 ‘overige 

correcties’ zal daardoor minder worden gebruikt. 

 

Informatie over de reden van de correctie op schuldbedrag 

wordt overigens alleen geleverd als in de verslagmaand 

daadwerkelijk sprake was van een correctie. Was er geen 

correctie op het schuldbedrag, dan worden over de reden 

van correctie op het schuldbedrag geen gegevens 

opgenomen in het XML-bestand.  

 

Situatie t/m 2018 

Kenmerk 14 REDEN CORRECTIE OP SCHULDBEDRAG 

brutering       01 

rente/incassokosten     02 

uitspraak na bezwaar/beroep/hoger beroep  03 

overige correcties      09 

 

Situatie met ingang van verslagmaand januari 2019 

Kenmerk 14 REDEN CORRECTIE OP SCHULDBEDRAG 

brutering      01 

rente/incassokosten     02 

uitspraak na bezwaar/beroep/hoger beroep  03 

overige correcties      09 

afboeken oninbaar bedrag    11 

 

In het najaar van 2018 ontvangt u nieuwe Richtlijnen voor 

de Bijstandsdebiteuren en –fraudestatistiek met ingang 

van verslagmaand januari 2019. De aanpassing op de 

‘Reden correctie op schuldbedrag’ is hierin verwerkt.  

 

 

 

 

 

 


